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E1T STORVERK OM ISLAM 

När denna anmälan skrivs i februari 1989 kan den Islamiska republiken i Iran 
fira sitt tioårsjubileum. Då shahen i Iran föll ochersattes av ayatollah Kho
meinys teokratiska regim var det få västerop~er som visste vad shi'a innebar. 
Olof Palme karaktäriserade den nyairanska regimen som enregering som " ... med 
pedantisk noggrannhet bygger upp sina demokratiska institutioner" och av en 
stor stockholmsk morgontidning kunde man den gången få uppfattningen, att 
ayatollahn var ett slags iransk Per Albin Hansson. De gångna tio åren har lärt 
oss annorlunda. Den·revolutionsromantiska och positiva attityden mot det nya 
Iran har under intryck av den faktiska utvecklingen i landet och i Mellanös
tern i stort under 1980-talet kraftigt dämpats i Västerlandet och vänts i sin 
motsats. Shi'a tycks inte stämma med västerländska vedertagna mönster och 
föreställningar om en positiv politisk utveckling och ett önskvärt samhälls
system. Shi'amuslimer 1 allmänhet och den iranska regeringen i synnerhet har 
rönt föga uppskattning och förståelse i vår del av världen. Kunskaper om de 
historiska och kulturella förutsättningarna är nödvändiga för att förstå 
dagens situation i den islamiska världen och sådana kunskaper är sällsynta i 
vår kulturkrets. Mid1ael Nordbergs stora arbete Profetens folk. Stat, samhälle 
och kultur i Islam under tusen dr (Tiden 1988) är därför ett värdefullt till
skott, när det gälelr att öka vårt vetande om och därmed vår förståelse av 
Islam. 

Med en gedigen grund i orientaliska språk och en överväldigande beläsenhet kan 
. Nordberg rasera en rad ingrodda vanföreställningar och spridda fördomar om 

Islams kultur och historia. Några av författarens forskningsresultat skall 
refereras nedan. 

Fanatism eller plundringståg 

Boken inleds med en historisk-politisk översikt, där kalifatets uppkomst och 
snabba expansion samt framväxten av seldjuksultanatet, Delhi-sultanaten och 
"Stora Moguls rike i Indien, det osmanska imperiet samt safavidernas rike i 
Iran på 1500- och 1600-talen skildras. Redan i detta inledande avsnitt får 
författaren anledning att avliva några invanda myter. En särskilt tidigare 
spridd föreställning var, att araberna drevs av religiös fanatism och att de 
med svärdet ville tvinga &rannfolken att antaga islam. Verkligheten var i 
stället den att fälttå&en böl)ade som plundringståg, där medlemmar ur Mekkas 
köpmannaaristokratJ försökte nå ekonomiska fördelar i områden, där man sedan 
århundraden haft handelskontakter och vars rikedomar man ville behärska. Den 
snabba expansionen förklaras mindre av ).>eduinkrigarnas reli&iösa fanatism än 
av grannstaternas inre och yttre strider. Ostrom och .. det persiska Sasanidriket 
hade fört långa krig som utmattat båda staterna. I Ostrom rådde dessutom en 
stark religiös splittring. De monofysitiska kyrkorna i Syrien och Egypten 
brännmärktes och förföljdes som kättare av den kejserlliga regeringen i Kons
tantinopel. Vidare hade krigen föranlett kejsarna att öka skattetrycket till 
orimliga nivåer. När araberna kom till Syrien mottogs de snarast som befriare 
från byzantinskt förtryck. 
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Seldjukernas erövrning av det heliga landet brukar betraktas som en av korstå
gens huvudorsaker. Snarare var det Seldjuksultanatets sönderfall efter Malik 
Shåhs död 1092 som var det omedelbara upphovet, hävdar Nordberg. Genom 
splittringen i relativt sva~a och sinsemellan rivaliserade atabegstater i 
Syrien och Iraq blev det möjligt för kejsar Alexios Komnenos att med västeuro
peisk hjälp återerövra de sedan århundraden förlorade provinserna i öster. De 
Italienska städernas handel på Orienten var inte heller en följd av korstågen 
utan snarare en förutsättning. Om inte städernas ledning hade sett korstågen 
som ett lämpligt sätt att få fastare fot i de hainnar där de sedan århundraden 
bedrivit köpenskap, skulle korstågen inte kommit till stånd, menar författa
ren. 

Konstanliopels fall 

I europeiska framställni~ar har K.Jonstantionpels all 1453 ofta setts som ett 
uråldrig kultur fick ge VIka för österländsk despoti. Beskrivningenär felak
tig, hävdar Nordberg. Det var längesedan Byzans'kulturella skaparkraft tynat 
bort och osmanerna varinga barbarer. Det var en i alla avseenden bankrutterad 
stat so mförsvann 1453. Kejsarhovet och aristokratin var sedan länge en para
siterande utäxt på en inhemsk befolkning och all handel låg i händerna {>å 
venetianare och genuensare. Konstantinopels folkmängd hade minskat kraftigt 
under 1300- och 1400-talen och stor adelar av stadenlåg öde eller i ruiner. 
Mehmet Il grep sig omedelbart an med att rusta upp den förfallna staden. 
Nyinflyttning uppmuntrades bl a genom skattefrihet, menäven tvångsförflytt
ning av folk från Grekland och Mindre Asien och till staden företogs. Femtio 
år efter erövringen hade befolkningen tiodubblats. Konstantinopel fortfor att 
vara en i huvudsak grekisk stad befolkningsmässigt sett. Där fanns också en 
b~tydande judisk minoritet, sedan den judiska invandringen ökat kraftigt efter 
Granadas fall 1492. då omfattande pogromer igångsattes i Spanien. 

Höjdpunkten 

Höjdpunkten i det Osmanska rikets historia nåddes under Siileyman I:s rege
ringstid i mitten av 1500-talet, då ett område som sträckte sig från Ungern 
till Röda havet och från persiska viken och till Gibraltar behärskades. Rikets 
styrelse baserades på lojala och väl utbildade ämbetsmän/militärer, bland 
vilka den allsmäktige sultanen till varje post kunde utvälja den som anså~s 
vara mest kvalificerad utan att taga haänsyn till t ex börd eller nationali
tet. Alla var nämli~en sultanens slavar - se nedan! Den verkställande makten 
utövades av storvestren, också han utsedd på grundval av kompetens. När riket 
försvagades fr o m 1500-talets slut, hade detta ekonomiska orsaker. Världshan
delns omläggning till oceanvägarna ochprisrevolutionen drabbade väldet hårt. 

Slaveriets roll 

Ett av de många fascinerande avsnitten i Nordbergs bok handlar om slaveriets 
betydelse i den islamiska världen. Invanda västerländska föreställningar om 
slavar och slaveri ställs här på huvudet. Det islamiska samhället var i högsta 
grad ett slavsamhälle, men ett slavsamhälle av en helt annan karaktär än det 
som t ex Karl Marx föreställde sig, när han beskrev slaveriet som en av de 
grundläggande produktionsformema. I det islamiska samhället hade slaveriet 
nämligen ingen ekonomisk funktion.Slavar användes generellt sett inte i jord
bruk, hantverk eller annan produktion. Där var arbetskraften alltid fri och 
utgjordes av arrendatorer, egna företagare elelr avlönade arbetare. 
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Slavarna i de islamiska staterna hade främst en militärpolitisk funktion och 
utgjorde den viktigaste delen av den militära apparaten. De bar upp den poli
tiska makten och hade t o m monopol på den. Till gagnet motsvarade de aristok
ratin i Europa. I Mameluksultanatet (ca 1250-1517) var inte bara soldaterna 
slavar utan även sultanerna var f cl slavar, eftersom de valdes av sina soldat
kollegor, vilka alla var slavar. Mamluk betyder f ö "ägd". De barn som dessa 
sultaner fick med inhemska kvinnor och sålunda var friborna kunde däremot inte 
~öra militär karriär eller bli sultaner eller inneha andra ledande positioner 
1 samhället. När osmanerna 1517 erövrade mamlukväldet övertog de systemet 
med slavar på alla ledande poster, ett system som de sedan genomförde i hela 
sitt imperium. Slavar hade vidare en statusfunktion. Att äga många slavar 
tydde på hög status. Slaveriets sexuella funktion var också viktig inom islam. 
Varje någorlunda välbärgad man hade en eller flera slavinnor som tjänarinnor 
och sängkamrater. De barn som blev resultatet av sådana förbindelser betrakta
des som friborna och fick samma legala status inklusive arvsrätt som barn med 
legitima hustrur. Slavinnans status ökade sedan hon fött barn åt sin ägare och 
hon kunde då tex inte säljas. 

Islamsk feodalism 

Den i såväl vetenskapliga som populära sammanhang vanli~a föreställningen, att 
de t äldre islamiska samhället var "feodalt" raseras effektivt av Nordberg. En 
jämförelse mellan förlängningssystemet i Västeuropa och inom islamiska områ
den uppvisar fler skillnader än likheter: 

Förutsättningar 

Utformning 

Innehavarens 
rättigheter 
uppgifter 

Västeuropa 900-talet 

Svag/ickeexist.cent
ralmakt 
Ingen förvaltning 
Agrar naturekonomi 
"Naturvuxet"system 
Lokal sedvanerätt 

Ömsesidiga trohetse
den 
Stabila, ärftliga län 
Subinfeodation 
Personliga bindningar 
mellan seigneur och 
underlydande 
Vasallen bor i sitt 
län 
Uppbär avgifter 
Har domsrätt 
Förvaltning 

Islam 800-900-talen 

Stark centralmakt 

Välutvecklad byråkrati 
Urbaniserad penningekonomi 
Infört system 
Skriven, allmängiltig rätt 

Kortfristiga, icke-ärftliga län 
Inga undervasaller 
Inga bindningar mellan muqta' 
dvs länsinnehavare, och böner 

Muqta' bor i stad 

Uppbär avgifter 

Nordberg rekommenderar bannlysning av termen "feodalism" på det islamiska 
området. 
Någon utveckling i kapitalistisk riktning finner författaren inte i det äldre 
islamiska samhället. Orsakerna härtill utgörs av ett antal samverkande brorns
mekanismer. 
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Inga möjligheter till långsiktig kapitalad."Umulering eller till långsiktig 
ekonomisk planering: båda delarna hindras av såväl den politiska struktu
ren (förmögenhetskonfiskationer, gudtyckliga ingripanden) som den islami
ska rätten (multipel arvsrätt). 

• Utpräglad motvilja mot att acceptera ränta vid utlåning av kapital. 

• Framför allt den långväga handeln bedrivs enbart med lyxvaror för enmycket 
begränsad köpkrets. 

Ingen överföring av inkomster från jordbruk till annan produktion, utan 
dessa går till militär konsumtion och till lyxkonsumtion. 

Inom jordbruket bestående låg teknisk nivå; ino hantverk tidigt Uämfört 
med Europa) goda tekniska kunskaper, men på grund av arbetets organisa
tion sker ingen utveckJing av redskap, tillverkningsmetoder eller distri
butionssätt: allt för blir på samma nivå. 

Småskalig och lokal tillverkning: som följd därav ingen massproduktion av 
nödvändgihetsvaror för en bred köpkrets. 

• Den enda käna formen av manufaktur (samlad produktioni större skala)sker i 
statlig regi och är avsedd att tillgodose bovens och militärelitens behov. 

Stark traditionalism i fråga om såväl normer och värderingar som arbetets 
organisation, uppehållen av ulamti, dvs det religiöst bildade ledarskiktet, 
vilket samtidigt är köpmän och hantverkare. 

Den sociala strukturen 

Det islamiska samhällets egenart framstår tydlig även i andra sammanhang, så t 
ex vad gäller frågan om den sociala strukturen. Författaren finner att detta 
samhälle varken är ett ståndssamhäller eller ett kJassamhälle, men att det 
äger drag av bådadera. Utmärkande var frånvaron av formella, juiridiska indel
mngsgrunder. Inga legala hinder fanns för "ståndscirkulation" med det undan
taget, att ingen som var född muslim i det egna landet kunde bli medlem av den 
härskande eliten. Detta var förbehållet främlingar, av vilka flertalet dessu
tom var slavar. Den sociala rörligheten fungerade dessutom enbart inom stads
miljön aldri~ från land till tad. Relationerna mellan olika "socialgrupper" 
styrdes som 1 ett ståndssamhälle övervägande av icke-ekonomiska faktorer. Den 
militära eliten, al khåssa, upprätthöll sin absoluta makt genom monopol på 
vapen. Börden var däremot totalt irrelevant i motsats till Europa. Mellanskik
ten, al-A'yan, baserade sin höga status på religiös utbildning och olika yrkes 
socila status berodde på relig1öst-morahska värderingar. Parallellt med detta 
spelade emellertid ekonomiska faktorer och ekononusk makt en stor roll som 
styrmedle liksom i ett klassamhälle. Det var bara de rikaste a'yan/köpmänne, 
som kunde associeras med de militära makthavarna och därigenom bli ännu rika
re. 

Betydande grupper inomden islamiska världen utgjrodes av religiösa minorite
ter. Toleransen mot såväl judar som kristina, grupper som enligt Koranen var 
att betrakta som "Bokens folk", var påfallande. Ingen segregering förekom 
ifråga om boend eoch ingen diskriminering ifrå~a om yrken och verksameh
tsområden. Religionsförföljelser var ytterligt ovanliga. 
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bokens avslutande kapitel handlar om filosofi, vetenskap och lärdom inom 
islam. I skolböcker och andra populära framställningar brukar "arabernas" 
betydelse som förmedlare av det antika arvet till Västerlandet framhävas. 
Ovedersägligt är att muslimer spelade en central roll i detta sammanhang, men 
dessa muslimer var mycket sällan araber visar det sig. N'r antika manuskript 
fr o m 700-talet böl")ade översätts och bearbetas var det oftast egyptier, 
syrier och senare perser so stod för dessa kulturella insatser. På samma sätt 
som araberna genom abbasidemas revolution på 700-talet för lång tid framåt 
förlorade sin politiska betydelse tycks deras kulturella betydelse inom islam 
övertagits av mera preifera folk inom det islamiska kulturområdet. 

Nordberg tillför läsaren mycket ny kunskap och raserar många av de myter som 
finns hos oss om islam. Därigenom ökar hans bok förståelsen för en allt vikti
gare kulturkrets. Boken bör självklart ingå i varje skolbibliotek och utgöra 
en del av varje SO-lärares intellekturella bagage. 
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